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Geachte collega’s,
Beste vrienden,
De lente is in het land, het begin van nieuw bruisend leven.
Edoch nieuw leven kan enkel maar ontluiken op bestaande, gevestigde
waarden vandaar onze dank aan Olivier Verborgt en zijn team voor hun
waardevol werk van de afgelopen jaren.
De ingeslagen weg, namelijk de BVOT als overkoepelende organisatie van alle
Orthopedische chirurgen wars van waar hun interessegebieden en belangen
ook mogen liggen, verder laten uitgroeien is één van de doelstellingen voor de
komende jaren.
De ontwikkeling van de verschillende subgroepen heeft zeker gezorgd voor een
kwalitatieve boost in de zorg van de Orthopedische patiënten.
Maar een gespreide slagorde maakt ons eveneens kwetsbaarder en gezien de
gemeenschappelijke belangen nog steeds groter zijn dan die ons scheiden, is
het belang om met één krachtige stem te kunnen optreden, niet te
onderschatten.
In die optiek wil de BVOT, in alliantie met het VBS, SORBCOT en een
vertegenwoordiging van de subgroepen, de aangewezen gesprekspartner met
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de overheid worden. Zeker nu er zoveel nieuwe beleidsmaatregelen
aangekondigd worden.
Een eerste aanzet hiertoe, wordt gegeven via Orthopaedica Belgica 2018 waar
we daadwerkelijk proberen in samenspraak met de overheid, duidelijkheid te
scheppen wat we al dan niet mogen verwachten. Zeker is dat de kabinetten nu
wel degelijk de weg naar ons weten. Die rechtstreekse lijn dienen we blijvend
kort te houden.
Daarnaast zijn op ons gezamenlijk jaarlijks congres, werkelijk alle subgroepen
actief aanwezig en verzorgen zij hun specifiek eigen programma via parallelle
sessies met steeds gezamenlijke breaks. Echt als één grote familie.
“United we stand, divided we fall”
Tot in Brussel,
Guy Molenaers en het BVOT bestuur
----------------------------------------------

Het Stadhuis van Brussel staat op de Grote Markt: samen staan ze op de
UNESCO-werelderfgoedlijst sinds 1998. Het gotische gebouw is opgetrokken in
zandsteen afkomstig uit de steengroeven van Dilbeek. De bouw van de
linkervleugel en het onderste deel van de toren werd opgestart in 1402.
Uitbreiding was reeds snel nodig: in 1444 werd dan ook gestart met de bouw
van de rechtervleugel, die kleiner is dan de linker. De 96 meter hoge toren
wordt bekroond met een verguld standbeeld dat de aartsengel Michaël, die
een draak velt, voorstelt. De toren staat dus niet in het midden van het
gebouw: een Brusselse legende wil dat de architect dit zo niet bedoeld had en
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dat hij zich van de toren liet vallen toen hij zijn ‘dwaling’ opmerkte; de
bouwgeschiedenis van het stadhuis geeft echter een andere uitleg.
Bij een brand tijdens het bombardement van Brussel door de Franse troepen in
1695 werd het gebouw zeer ernstig beschadigd; enkel de toren en de muren
bleven overeind. Onder toezicht van Cornelis ven Nerven werd het stadhuis
hersteld. In 1841 werd het gebouw gerestaureerd; bij die gelegenheid werd de
gevel verfraaid met onder andere de toevoeging van beelden, die belangrijke
personen van de Belgische geschiedenis en symbolen van vrede, handel, kunst,
… voorstellen.
Op 3 en 4 mei gaat het jaarlijks congres Orthopaedica Belgica door te Brussel
in The Square, op wandelafstand van het Stadhuis. Onze voorzitter Guy
Molenaers is de organisator van het congres in samenwerking met David
Zorman van SORBCOT.

Welcome
Dear colleagues and friends,
It is obvious that the health landscape in Belgium is about to be transformed by
impending government-driven regulation with potentially significant impact on
orthopaedic surgical and trauma care.
A morning session jointly organized with the present health care authorities
(‘Quo vadis orthopaedics?’) will hopefully clarify matters substantially.
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Furthermore, hospital stays are becoming increasingly shorter in duration,
which in turn brings about care transfer to primary care physicians, visiting
home nurses, physiotherapists and more.
In this respect, fine-tuning and synchronising our care pathways becomes
instrumental and is indeed one of the main objectives of the convention.
Apart from the upcoming major regulatory and financial changes, we observe –
unmistakably – a trend towards sub-specialisation which undoubtedly has
improved the quality of musculo-skeletal patient care. However, joint
discussions about common themes and concerns, as well as meetings to
determine efficient strategies, remain a crucial requirement for the wellbeing
and advancement of our profession. The annual national convention continues
to serve as the perfect platform for these aims.
United we stand, divided we fall.
We hope you will enjoy and get inspired!
See you in Brussels,
Guy Molenaers (BVOT President) – David Zorman (Sorbcot President)

Info en registratie : www.orthobelgica.be
Programma: cfr infra
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Bestuur: verkiezingen 2017
- BVOT:
Bij de verkiezingen van eind december werden volgende kandidaten verkozen
voor een positie in het BVOT-bestuur en dit voor een periode van twee jaar (in
alfabetische volgorde):
Yves Fortems
Jan Noyez
Filip Robijns
Peter Verdonk.

Collega Luc Van den Daelen was gedurende vele jaren bestuurslid van de BVOT:
hij was onze voorzitter in 2012-2013 en was ook secretaris der zittingen. Hij
stelde zich geen kandidaat meer bij de laatste verkiezingen. Het BVOT bestuur
wenst Luc van harte te danken voor zij n jarenlange inzet.
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- BOTRA:
De nieuwe voorzitter van Botra is collega Arne Burssens.

- SORBCOT:
Onze zusterorganisatie heeft eveneens een nieuwe voorzitter: collega David
Zorman.

Het BVOT bestuur wenst alle mandatarissen veel succes bij de uitvoering van
hun opdracht!

Samenstelling van het BVOT bureau:
Acht bureauleden worden door de respektievelijke universiteiten (2 per univ)
aangeduid. De acht overigen worden verkozen door de BVOT leden.
Guy Molenaers, voorzitter

Jan Noyez, ondervoorzitter

Frank Plasschaert, secretaris

Luc Renson, schatbewaarder

Olivier Verborgt, uittredend voorzitter

Jan Victor, afgevaardigde EFORT

Filiep Bataillie

Karl Brabants

Lieven Dossche

Yves Fortems

Filip Robijns

Johan Somville

Thierry Scheerlinck

Barbara Staelens

Jos Stuyck

Peter Verdonk
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BVOT bestuur: activiteiten
1. Vergaderingen van het BVOT bestuur in 2018:
-presidium: 26/01/18: gemeenschappelijke vergadering van de BVOT en de
SORBCOT besturen;
-xx/02/18: vergadering BVOT bestuur met afgevaardigden van de verschillende
BVOT-subgroepen;
-gewone bestuursvergaderingen: 22/03/18, 07/06/18, 06/09/18, 06/12/18.
2. Het dagelijks bestuur:
Dit bestaat uit de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester en
vergadert zeer regelmatig voor de afhandeling van de lopende zaken.
3. Andere taken:
Verder zijn verschillende bestuursledenleden actief in onder andere Acta
Orthopaedica Belgica, Orthopride, EFORT, BVOT-website, BVOT research
beurzen, toekenning prijs beste artikel, …

.

OrthoEvidence
Op initiatief van bestuurslid Peter Verdonk wordt vanaf 1 oktober 2016 aan elk
BVOT lid toegang tot OrthoEvidence aangeboden; hiervoor wordt door de
BVOT per lid 5 Euro betaald.
OrthoEvidence biedt een meta analyse aan van de recente orthopedische
literatuur.
Voor meer info kunt U terecht op de OrthoEvidence website.
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Congressen en symposia
16 – 18 april 2018: Barcelona HIP meeting
Avinguda Diagonal, 547
www.barcelonahipmeeting.com

3 – 4 mei 2018: Orthopaedica Belgica 2018
www.orthobelgica.be

18 – 19 mei 2018 : BHG Spring Meeting
Carpal Ligamentous Instability prior to Arthritis
www.belgianhandgroup.be

25 mei 2018: Adolescente Idiopathische Scoliose – strategieën voor de
conservatieve behandeling, Ubbergen, Nederland
https://www.maartenskliniek.nl/symposium-scoliose-mei2018

30 mei – 1 juni 2018: 19th EFORT congress, Barcelona
www.efort.org/barcelona2018

19 juni 2018: BHS Algemene vergadering en OMG meeting, Sint-Niklaas
office@belgianhipsociety.be

15 september 2018: symposium BHS – BOTA, Hasselt
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Polytrauma en Pelvic Fractures. Periprosthetic Fractures. Evidence based Treament Hip
Fractures ( E & E programma)

8 december 2018: Farewell symposium Prof Luc De Smet
Info: will follow

Examens
1/ Vrijdag 25 mei 2018, 9 uur: Basiscursus orthopedie.
UZ Pellenberg.
2/ Zaterdag 26 mei 2018: MANAMA.
UZ Antwerpen.
3/ Zaterdag 9 juni 2018, vanaf 8:30 uur: Eindexamen laatstejaars.
Hostel De Blauwput, Martelarenlaan 11, Leuven (tel 016/63 90 62).
Locatie: aan de achterzijde van het station en aanpalend aan het station.
Parkeergelegenheid: niet betalend in de buurt (?), betalend op Parkings P1
(goedkoopste) of P2 of De Bond (op de nabije Bondgenotenlaan).

Prijs voor het beste artikel
Jaarlijks beoordeelt de jury alle artikels verschenen in Acta Orthopaedica
Belgica en gepubliceerd door een jongere: de prijs voor 2016 ter waarde van
625 Euro, werd toegekend aan Collega Verena Wijnen, voor haar artikel:
Comorbidity in Dupyutren disease (Acta Orthopaedica Belgica, Vol 82 – 3 –
2016, p 643-648).
Van harte proficiat!
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Wil U BVOT-lid worden of verandert U van (e-mail)adres?
Gelieve dan het secretariaat te verwittigen : info@bvot.be

G. Molenaers, voorzitter - F. Plasschaert, secretaris - J. Stuyck, tekst.

BVOT:
- Zetel: Dossier BVOT, secretariaat: Orthopedie, UZ Brussel, Laarbeeklaan
101, 1090 Brussel
Ondernemingsnummer: 0411.514.679
BTW – nummer: BE0411514679
www.bvot.be
-

Secretariaat: Liersesteenweg, 268, B-2220 Heist-op-den-Berg
Tel: 015/24.15.71
fax: 015/25.07.66
gsm: 0477/64.84.82
info@bvot.be
IBAN: BE 43 3300 3829 0301
BIC: BBRUBEBB
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Programma:
Thursday 3 May 2018
Plenary Session Thursday 3 May 2018
08.00 – Registration, Welcome coffee & Visit of the exhibitors
08.45 – What about the impending government-driven regulation (in collaboration with the Ministry of
Health)
Moderators: Guy Molenaers & David Zorman
08.45 : Welcome – Min. Maggie De Block
09.00 : Evidence based practice plan – Mieke Walraevens
09.20 : Minimal Variable Care – Benoit Collin
09.40 : Impact of the minimal variable care on Hospital management – Koen Michiels
09.50 : How to deal with minimal variable care? – Christophe Fierens
10.00 : Reimbursment of Implants – Marleen Louagie
10.15 : Q&A – Discussion
10.30 – Coffee break & Visit of the exhibitors
11.00 – What about the impending… Cont’d
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11.00 : How will the regional government cope with the reduced hospital stay in 1st line care – Min. Jo
Vandeurzen
11.25 : The Canadian experience in this matter – Véronique Boscart (CA)
11.50 : Guideline for pre-op evaluation by GP’s – Erik Vandermeulen
12.05 : What post-op info does the GP need from the Orthopaedic Surgeon? – B. Schoenmakers / P. Van
Krunkelsven
12.20 : Q&A
12.30 – Lunch break & Visit of the exhibitors
13.30 – BVOT General Assembly
14.15 – Trauma
14.15 : Postoperative wound management – Eric de Groof
14.30: Appropriate use of antibiotics – Olivier Cornu
14.45 : Complications / When should I refer? – Christophe Marchal
15.00 – Spine
15.00 : Guidelines in the treatment of Low Back Pain and Radicular Pain: a joint effort with the KCE –
Verhulst Dominique & Van Lerbeirghe Johan
15.45 – Coffee break & Visit of the exhibitors
16.30 – Total Hip: Registry & Infection
Moderators: Katleen Pittoors & Jean-Pierre Simon
16.30 : The Orthopride Hip-Registry, where are we? – Thierry Scheerlinck
16.42 : Red and Wet? Oh my God…What now?? – Kris Govaers
16.54 : OPAT in the treatment of infected Total Hip Arthroplasty – Annette Schuermans
17.06 : Discussion
17.15 – Post-operative pain after shoulder surgery
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17.15 : Results of the national survey on postoperative pain protocols after shoulder surgery – Antoon
Van Raebroeckx
17.27 : The role of the anesthetist – Peter De Mulder
17.39 : New evolutions in pain medication, myths & facts of opioids – Minne Casteels
18.03 : How to prepare and guide our patient to a possible painful surgery – Clinical psychologist
18.15 : End of Session
18.30 – Early Orthopeadic Networking Walking Dinner @ Kwint

Parallel Sessions Subgroups 1
11.00 : Shoulder by BELSS
12.30 : Walking lunch & visit of the exhibitors
14.00 : Trauma by BOTA
16.00 : Coffee break & visit of the exhibitors
16.30 : Trauma by BOTA
18.30 : Early Orthopeadic Networking Walking Dinner @ Kwint

Parallel Sessions Subgroups 2
11.00 : Hip by BHS
12.30 : Walking lunch & visit of the exhibitors
14.00 : Hip by BHS
16.00 : Coffee break & visit of the exhibitors
16.30 : Spine by BSS
18.30 : Early Orthopeadic Networking Walking Dinner @ Kwint
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Parallel Sessions VOGV-VVOV
11.00 : VOGV-VVOV
12.30 : Walking lunch & visit of the exhibitors
14.00 : VOGV-VVOV
16.00 : Coffee break & visit of the exhibitors
16.30 : VOGV-VVOV
18.30 : Early Orthopeadic Networking Walking Dinner @ Kwint

Friday 4 May 2018
Plenary Session - All day
08.00 – Registration, Welcome coffee & Visit of the exhibitors
09.30 – Knee
09.30 : Alarming signs after a TKP – Hilde Vandenneucker
09.45 : Rational use of imaging in the knee – Carl Brabants
10.00 : Q&A
10.15 – Postoperative care in hand surgery: do’s and don’ts
10.15 : Postoperative alarm signals – Joris Duerinckx
10.24 : Scar management – Jörg Bahm
10.32 : Rehabilitation – Gwendolyn van Strien (NL)
10.41 : CRPS – Jörg Bahm
10.50 : Discussion
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11.00 – Coffee break & Visit of the exhibitors
11.30 – Sarcoma
11.30 : Introduction of the Belgian Sarcoma Group (BeSG) – Gwen Sys
11.45 : Guidelines for the Management of Soft Tissue Tumours – Hazem Wafa
12.00 : Guidelines for the Management of Bone Sarcomas – Thomas Schubert
12.15 – Patient management before and after Foot and Ankle surgery
12.15 : What to discuss before surgery ?
12.30 : Management after surgery
12.45 : Discussion and Interactive session
13.00 – Lunch break & Visit of the exhibitors
14.00 – BOTRA
Moderator Jan Victor
14.00 : The athlete’s perspective – Hans Van Alphen
14.30 : The surgeon’s perspective – Johan Bellemans
15.00 : Free-residents stronger together – paper session
17.00 – Adjourn

Parallel Sessions Subgroups 1
9.00 : See plenary or other parallel session
11.00 : Coffee break & visit of the exhibitors
11.30 : Knee by BKS & BAPO
13.00 : Walking lunch & visit of the exhibitors
14.00 : Physio by AXXON
17.00 : Adjourn
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Parallel Sessions Subgroups 2
09.00 : Tumours by BeSG
11.00 : Coffee break & visit of the exhibitors
11.30 : Hand by BHG
13.00 : Walking lunch & visit of the exhibitors
14.00 : Adjourn

Parallel Sessions Subgroups 3
09.00 : Foot by BFAS
11.00 : Walking lunch & visit of the exhibitors
11.30 : Foot by BFAS
13.00 : Walking lunch & visit of the exhibitors
14.00 : Adjourn

NB: het Square Meeting Centre ligt op 5 minuten stappen van het

Centraal Station.
Zo U met de wagen komt: er is parkeermogelijkheid bvb in Parking Acess - Car
Access, Stuyverstraat, 27. (Dit is een alternatieve ingang van de
Albertinaparking).
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